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Os seguros CA Acidentes Pessoais Protecção Jovem e CA Habitação são produtos da empresa Crédito Agrícola Seguros, 
Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A. e o seguro CA Vida Educação é um produto da empresa participada Crédito Agrícola 
Vida, Companhia de Seguros, S.A.. A informação sobre estes seguros não dispensa a consulta da informação pré-contratual 
e contratual legalmente exigida que se encontra disponível para consulta nas Agências CA ou em www.creditoagricola.pt. 
A Caixa Central e as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo pertencentes ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM)
estão inscritas na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões como Agentes de Seguros e autorizadas pela mesma 
a exercer actividade no Ramo de Seguros Não Vida e Vida. A CA Seguros e a CA Vida não conferiram poderes à Caixa Central 
nem às Caixas de Crédito Agrícola Mútuo pertencentes ao SICAM para celebrar contratos em seu nome, nem estão as mesmas 
autorizadas a receber prémios para posteriormente lhe serem entregues. A Caixa Central e as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 
pertencentes ao SICAM não assumem a cobertura de riscos, sendo estes assumidos pela CA Seguros, em relação ao 
seguro CA Acidentes Pessoais Protecção Jovem e CA Habitação, ou pela CA Vida em relação ao seguro CA Vida Educação. 
Esta informação não dispensa a consulta das condições completas do produto junto das Agências do Crédito Agrícola.

Para uma utilização segura da internet é fundamental conhecer os 
cuidados a adoptar para garantir a segurança das operações realizadas 
e a salvaguarda dos dados pessoais. 

Conheça as nossas recomendações de segurança CA e mantenha-se informado sobre 
os vários tipos de fraude digital mais comuns em www.creditoagricola.pt

DICA

Sabe mais e consulta o regulamento em 
www.creditoagricola.pt ou dirige-te com 
os teus pais à tua Agência do CA.
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A informação não dispensa a consulta das condições completas dos produtos apresentados e da informação 
pré-contratual e contratual legalmente exigida numa Agência do Crédito Agrícola ou em www.creditoagricola.pt

CA POUPANÇA MY PROJECT

A TUA POUPANÇA 
POR OBJECTIVOS. 
Agora é muito fácil poupares 
para os teus objectivos.

Só precisas de ser titular de uma conta 
de depósito à ordem no Crédito Agrícola 
e seres aderente do CA Mobile ou, tão 
unicamente, do CA Online, para poderes 
subscrever a CA Poupança My Project.

Uma poupança criada e gerida exclusivamente 
através dos canais digitais, sem que tenhas 
de te deslocar a uma agência CA.

SEGURO CA HABITAÇÃO

A PROTECÇÃO DO SEU LAR. 
Viva com a certeza de uma casa segura.

O Seguro CA Habitação inclui protecção 
em caso de imprevistos com a sua casa, 
mas também, com o respectivo recheio.

E mantenha as regras básicas de segurança:
Sempre que sair de casa tranque bem 
a porta e as janelas;
Não comunique a sua ausência a terceiros nem 
publique essa informação nas redes sociais;
Não sobrecarregue circuitos eléctricos;
Mantenha a qualidade das tomadas e fios;
Inspeccione a lareira e chaminé com 
regularidade, mantenha a sua limpeza 
evitando incêndios;
Em ausências prolongadas, desligue a água 
e o gás.

CARTÃO UNPLUGGED

PARA A TUA VIDA 
UNIVERSITÁRIA. 
Nesta nova etapa tens um cartão 
de pagamento moderno que te acompanha 
para todo o lado, em Portugal ou 
no estrangeiro.

Pede já o teu cartão Unplugged e vive 
ao teu ritmo.

Poupança Futuro A Poupança que cresce contigo!

Seguro CA Vida Educação O teu futuro sempre under control.
O CA Vida Educação irá devolver anualmente 10% do prémio pago para a tua conta 
poupança futuro, desde que sejas o beneficiário do Seguro CA Vida Educação e o titular 
da Poupança Futuro, e ambos os contratos estejam em vigor.

Seguro CA Acidentes Pessoais Jovem No worries! Estás protegido.
Oferta de 50% de desconto na 1ª anuidade. 

Cartão GR8 A vida é great!
Cartão pré-pago.

Poupança Futuro
Oferta de 1 voucher Decathlon de 10€* na subscrição ou reforço da poupança Futuro.
Oferta de 1 voucher Fnac de 20€* na subscrição ou reforço da poupança 
Futuro + subscrição de 1 seguro em campanha.

*Oferta Limitada ao stock existente e a 1 voucher por Cliente (oferta não acumulável). 
Prémio enviado para o email do Representante Legal do Jovem durante o mês de Janeiro de 2021.

Campanha válida até 6 de Novembro de 2020.

O teu futuro é o que quiseres fazer dele. Junta-te a nós e descobre 
tudo aquilo de que precisas para que seja em grande.

Soluções que são música para os teus ouvidos.


